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Rhagair gan y Cynghorydd Bob Wellington, 
Arweinydd y Cyngor

Dros amser, mae Torfaen wedi gweld nifer o newidiadau i’w economi. Mae’r 
diwydiannau glo a dur traddodiadol, trwm wedi’u disodli gan weithgynhyrchu, sef y 
sector modurol yn bennaf. Mae gan Dorfaen nawr y cyfle i fynd i’r afael â’r chwyldro 
digidol a’r cyfleoedd ddaw yn ei sgil i fywiogi economi’r ardal.

Yr uchelgais yw gosod Torfaen fel y porth busnes gwyrdd, sydd wedi’i gysylltu’n 
ddigidol, i Gymru, ac iddo ddod yn fan, wedi’i siapio gan ei dreftadaeth, sy’n ysbrydoli 
cyfle, arloesedd a meddwl rhydd. Bydd Torfaen:

• yn ddewis naturiol ar gyfer cymysgedd dynamig o fusnesau, mentrau di-elw ac 
entrepreneuriaid cyfle.

• yn amgylchedd lle gall economi integredig, ond amrywiol a chadarn ddatblygu.

O ystyried yr heriau sy’n wynebu cyllid cyhoeddus a’r economi ehangach, a’r angen i 
adfywio ac, yn y bôn, addasu ein huchelgais o ran mentergarwch, mae’n bwysicach 
nag erioed fod y sbardunau posibl ar gyfer creu cyfoeth a chystadleurwydd yn cael eu 
pennu’n eglur a’u deall. Bydd gwerth brand newydd Economi a Mentergarwch Torfaen 
yn ein galluogi i ymdreiddio’n fwy i’r farchnad ac yn gweithredu fel symbol pwerus o’n 
hymroddiad i helpu i gynyddu potensial cynhyrchu ein heconomi leol.

Bydd hyn yn cael ei atgyfnerthu gan ffrydiau gweithgarwch arbennig a fydd yn anelu at 
symbylu twf cynaliadwy lleol; at helpu busnesau i ddechrau a datblygu; ac at weithio 
gydag amrywiaeth o randdeiliaid ledled pob sector i ddatblygu’r amgylchedd busnes.

Mae’r twf yng ngwariant twristiaeth Torfaen yn parhau, a rhagwelwn y bydd ein 
hymroddiad i ddatblygu’n hatyniadau presennol, i gefnogi’r gwaith o ddatblygu 
atyniadau newydd, i gynyddu lefel y llety o ansawdd ac i gyflwyno’r pecyn yn ddigidol, 
yn golygu bod y twf presennol yn parhau.

Cyngh. Bob Wellington 
Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Crynodeb Gweithredol gan Alison Ward, 
Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Mae’r strategaeth hon yn amcanu at gydgysylltu gweithgarwch y sectorau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol, gan uno canlyniadau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
chymunedol er mwyn helpu i ddod â buddiannau economaidd i ddinasyddion Torfaen.

Gyda nifer o fentrau gan Lywodraeth Cymru yn ymddangos, yn cynnwys Dinas-
ranbarthau, Ardaloedd Menter, Ardaloedd Twf Lleol a Cynnal Cymru Fyw, yn ogystal â 
rownd newydd o gronfeydd strwythurol, mae yna gyfleoedd newydd i’n holl bartneriaid 
yn Nhorfaen, gyda’i gilydd, i ddatblygu adfywio economaidd ac i osod Torfaen fel y 
porth busnes i Gymru.

Mae’r strategaeth yn amlinellu’r cyfleoedd economaidd allweddol sydd ar gael 
i’r awdurdod a’i bartneriaid. Mae creu swyddi yn parhau’n flaenoriaeth ym mhob 
gweithgarwch, ac yn sail i agenda dysgu a sgiliau, datblygu’n gweithlu a thyfu straeon 
llwyddiant busnes y dyfodol.

Mae’r sectorau busnes allweddol sydd wedi’u targedu ar gyfer twf o fewn Rhaglen 
Gyllid newydd yr UE yn cynnwys Twristiaeth, Digidol, Gwyrdd ac Ynni. Mae’r 
strategaeth hon yn sicrhau y gallwn elwa ar y cyfleoedd sy’n codi i ddatblygu’r 
sectorau hyn ymhellach. Ar ben hyn, mae cydweithio rhanbarthol yn cynnig cyfleoedd 
eglur i ddechrau projectau seilwaith adfywio newydd i gefnogi twristiaeth a thwf 
datblygiad economaidd ar gyfer de-ddwyrain Cymru.

Gan adeiladu ar ein partneriaethau sefydledig â chwmnïau technoleg byd-eang, 
byddwn yn parhau i dargedu mewnfuddsoddwyr digidol a seiliedig ar wybodaeth i 
leoli’u busnesau yn y Fwrdeistref Sirol, gan hyrwyddo Torfaen fel lle dymunol i fyw a 
gweithio ynddo.

Alison Ward 
Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
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1.	 Cyflwyniad
Mae Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen yn ddogfen strategol allweddol 
sy’n rhoi arweiniad ar gyfer y dyfodol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mewn 
partneriaeth â’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLI), Llywodraeth Cymru a phartneriaid 
allweddol eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector yn ein 
hymdrechion i gefnogi twf economaidd.

Trwy uno canlyniadau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol, bydd 
y Strategaeth yn helpu i arwain a chydgysylltu gweithgarwch y sectorau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol sy’n gweithio tuag at adfywio economaidd cynaliadwy hirdymor yn 
Nhorfaen. Bydd yn helpu i sicrhau bod buddion twf economaidd ac adfywio yn cael 
eu gwireddu, a bydd cymunedau lleol yn chwarae rhan weithredol a llawn yn y broses 
hon.

Uchelgais Torfaen yw bod yn fan, wedi’i siapio gan ei dreftadaeth, sy’n ysbrydoli cyfle, 
arloesedd a meddwl rhydd. Rydym am i ddiwylliant blaengar Torfaen ein gwneud 
yn ddewis naturiol ar gyfer cymysgedd dynamig o fusnesau, sefydliadau di-elw ac 
entrepreneuriaid cyfle. Er mwyn gwneud hyn, rydym am greu amgylchedd lle bydd 
economi integredig, ond amrywiol a chadarn, yn gallu datblygu’n gynaliadwy a 
chyfoethogi’r cymeriad lleol unigryw.

Bydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu’n rheolaidd i sicrhau ei bod yn adlewyrchu 
cyfleoedd ac amgylchiadau sy’n newid. Bydd monitro a gwerthuso effaith gweithredu 
a chynnydd dros amser yn ganolog i’r broses hon ac yn hanfodol i benderfynu a oes 
gwell canlyniadau yn cael eu cyflawni ar gyfer y gymuned leol.

2. Hinsawdd Economaidd y DU
Mae’r DU yn profi amodau economaidd heb eu tebyg o’r blaen, gyda’r dirwasgiad 
dwbl hiraf er yr 1950au. Bydd ymateb i heriau’r hinsawdd economaidd ansicr hon, 
wrth i’r argyfwng ariannol byd-eang barhau i ddyfnhau, yn hynod ddyrys i bob busnes 
ac i’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus.

Mae’n debygol y bydd y DU yn profi tywydd eithafol yn fwy aml yn y dyfodol, a bydd 
costau tanwydd a bwyd yn debyg o barhau i godi’n sylweddol. Yn yr hirdymor, bydd 
yn angenrheidiol sicrhau bod yr economi, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl, yn 
gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn well, a’i bod yn fwy galluog i ymdopi â’r 
newidiadau hyn.

3 Cyd-destun y Polisi Cenedlaethol
Ym mis Mai 2012, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith 
Cymru i Hybu Twf a Swyddi, sy’n egluro sut y mae am fuddsoddi tua £15bn gydol y 
degawd nesaf mewn blaenoriaethau cyfalaf i hybu twf a swyddi. Mae’r buddsoddiadau 
allweddol sy’n berthnasol i Dorfaen o fewn y ddogfen yn amlinellu gwariant cyfalaf 
posibl ar wasanaeth band eang cyflym, cynnal a chadw priffyrdd, projectau trin 
gwastraff, rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a Chanolfan Gofal Critigol Arbenigol 
newydd yng Nghwmbrân.

Argraffiad Polisi Cynllunio Cymru (5ed Argraffiad) fydd y canllaw ar gyfer pob 
penderfyniad defnydd tir o fewn y broses gynllunio.

Mae Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn gosod y rôl y gall llywodraeth 
ddatganoledig ei chwarae wrth ddarparu’r amodau a’r fframwaith gorau i alluogi’r 
sector preifat i dyfu a ffynnu.

Mae’r Adran Busnes, Menter, Technoleg a Gwybodaeth yn canolbwyntio ar naw sector 
allweddol sydd, neu sydd â’r potensial i fod, yn allweddol i economi Cymru. Eu nod yw 
meithrin busnesau yn y sectorau hyn er mwyn hyrwyddo’u gobeithion am lwyddiant yn 
y farchnad. Dyma’r naw sector allweddol: -

• Diwydiannau Creadigol

• Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

• Ynni ac Amgylchedd

• Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

• Gwyddorau Bywyd

• Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

• Bwyd a Ffermio

• Adeiladu

• Twristiaeth

Nod Llywodraeth Cymru yw gweld busnesau, yn rhai mawr a bach ym mhob sector 
allweddol, yn tyfu ac yn creu’r swyddi angenrheidiol ar gyfer datblygiad yr economi yng 
Nghymru yn y dyfodol.

Ar ben hynny, mae fframwaith Llywodraeth Cymru, “Cyflawni Cymru Ddigidol” yn 
amlinellu dyfodol digidol ar gyfer pawb yng Nghymru trwy ei weledigaeth: ‘Cymru: 
Cenedl Wirioneddol Ddigidol’. Ei nod yw helpu i ddarparu sgiliau digidol ar gyfer 
pawb, gwella gwasanaethau cyhoeddus ar-lein, darparu seilwaith cyflymach a gwella 
signal ffonau symudol. Bydd hyn oll yn sicrhau sail eang ar gyfer twf economaidd.

Dyma sy’n arfaethedig o fewn y fframwaith:

• Bydd pawb yng Nghymru yn mwynhau buddion technolegau digidol

• Sgiliau TGCh soled ar gyfer plant ac oedolion

• Gwasanaethau cyhoeddus mwy cyfleus a mwy effeithlon, gydag addysg, iechyd a 
gofal cymdeithasol yn cael eu cyflawni mewn ffordd gydgysylltiedig

• Economi ffyniannus yn cael ei symbylu gan ein hymchwil a’n datblygiad mewn 
technoleg

• Creadigrwydd diwylliannol Cymreig ffyniannus

• Gwell signal ffonau symudol a di-wifr ledled Cymru
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Mae Llywodraeth Cymru, trwy ei rhaglen “Cymru Fyw”, wedi ymrwymo i reoli’r tir, yr 
aer, y dŵr a’r môr yn gynaliadwy yng Nghymru ac i fabwysiadu dull rheoli ar lefel yr 
ecosystem. Mae’r rhaglen ‘Cymru Fyw’ yn canolbwyntio ar reoli’r Amgylchedd yn ei 
gyfanrwydd o fewn cyd-destun datblygiad cynaliadwy.

Mentrau Llywodraeth Cymru sy’n ymddangos

• Dinas-ranbarthau Llynedd, sefydlwyd grŵp o arbenigwyr economaidd gan 
Weinidog Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaet i benderfynu a fyddai dull 
dinas-ranbarthau yn arwain at fwy o swyddi a ffyniant na’r dulliau presennol o fynd 
i’r afael â datblygiad economaidd.

 Mae adroddiad y Dinas-ranbarthau yn cynnwys 22 argymhelliad allweddol sy’n 
cynnwys bod Dinas-ranbarthau’n cael eu cydnabod yn ne-ddwyrain Cymru ac ym 
Mae Abertawe.

 Mae hyn wedi arwain at gyhoeddiad Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth yn datgan y bydd grŵp gorchwyl a gorffen bychan yn cael ei sefydlu 
i fynd â Dinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru rhagddo. Bydd yn cael ei gadeirio ar 
y cyd gan Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chadeirydd Rhanbarthol 
Price Waterhouse Cooper, ynghyd â Phrif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy. Bydd 
y grŵp yn canolbwyntio ar gronfeydd strwythurol Ewropeaidd, twristiaeth, 
mecanweithiau strwythurol priodol a threfniadau ar gyfer ymgysylltu, a nodi 
llwyddiannau cynnar.

 O dan gysyniad y Dinas-ranbarthau, mae datblygu system drafnidiaeth gadarn wedi 
arwain at gynnig o System Drafnidiaeth Fetro Ddinesig Ranbarthol sy’n cysylltu’r 
rheilffordd, y ffyrdd a’r gwasanaethau bysiau yn fwy effeithiol.

• Ardal Fenter Bwriedir i’r fenter gynnig cymhellion penodol i ddenu busnesau 
newydd i leoliadau yng Nghymru – trwy ddefnyddio ateb Cymreig wedi’i deilwra’n 
arbennig. Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cryfhau cystadleurwydd economi 
Cymru trwy Ardaloedd Menter ond yn credu nad dyblygu’r dull a ddilynwyd yn 
Lloegr fyddai orau ar gyfer y fenter hon.

 Mae pob ardal yn canolbwyntio ar sector targed allweddol; mae’r dull hwn yn rhan 
hanfodol o amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer creu swyddi a thwf cynaliadwy.

 Mae saith lleoliad wedi’u cadarnhau:

o Caerdydd -  yn canolbwyntio ar y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

o Ynys Môn - yn canolbwyntio ar y sector Ynni

o Glannau Dyfrdwy -  yn canolbwyntio ar y sector Gweithgynhyrchu Uwch

o Sain Tathan  - yn canolbwyntio ar y sector Awyrofod

o Glyn Ebwy - yn canolbwyntio ar y sector Gweithgynhyrchu Uwch

o Eryri - yn canolbwyntio ar y sectorau Ynni ac Amgylchedd a TGCh

o Dyfrffordd y Ddau Gleddau -  yn canolbwyntio ar y sector Ynni ac Amgylchedd

• Ardaloedd Twf Lleol Mae hwn yn gynnig arloesol a gyflwynwyd i Lywodraeth 
Cymru gan Gyngor Sir Powys ar gyfer Ardaloedd Twf Lleol. Mae’n edrych ar faterion 
penodol sy’n effeithio ar drefi marchnad allweddol Aberhonddu, Llandrindod a’r 
Drenewydd.

 Mae’r adroddiad yn argymell sefydlu mentrau sy’n seiliedig ar fusnes a fydd yn 
datblygu:

•  rôl canol tref y Drenewydd fel canolfan wasanaethau

•  datblygu mwy ar rôl Llandrindod fel canolfan digwyddiadau a chynadleddau a 
chanolfan twristiaeth treftadaeth:

•  datblygu mwy ar rôl Aberhonddu fel canolfan dwristiaeth a lleoliad siopau boutique

•  ac arbenigol.

• Cynnal Cymru Fyw Mae’r Papur Gwyrdd ar gynllunio adnoddau amgylcheddol 
a naturiol ar gyfer y dyfodol wedi cynnig dull newydd o osod amcanion cyffredinol 
gyda chymunedau er mwyn hybu’r cyfleoedd a ddarperir gan yr amgylchedd lleol a 
mynd i’r afael ag amgylcheddau trefol gwael eu hansawdd.

 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, daethpwyd i weld fwyfwy y cyfraniad y mae’r 
amgylchedd naturiol yn gallu’i wneud yn nhermau adfywio. Ar wahân i ddarparu 
lleoliad trawiadol i weithio a byw ynddo, mae’r amgylchedd yn cynnig cyfleoedd ar 
gyfer twristiaeth, cynhyrchu bwyd lleol yn gynaliadwy, storio carbon a chynhyrchu 
ynni adnewyddadwy. Hefyd, pan fo’n cael ei reoli’n iawn, gall leihau effeithiau 
dinistriol newid yn yr hinsawdd, megis llifogydd.

• Rownd newydd o Raglenni UE Mae yna gyfleoedd ar gyfer dull mwy unedig 
gyda’r rownd gyllido Ewropeaidd newydd a fydd yn canolbwyntio ar Mwy o Swyddi 
a Bywydau Gwell – trwy dwf economaidd Call, Cynaliadwy a Chynhwysol:

 Call: economi yn seiliedig ar wybodaeth ac arloesedd sydd â ffocws 
a tharged.

 Cynaliadwy: economi sy’n defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon, 
sy’n fwy gwyrdd ac sy’n gystadleuol.

 Cynhwysol: economi cyflogaeth uchel – gan gyflawni cydlyniant 
cymdeithasol a thiriogaethol.

Mae’r seilwaith trafnidiaeth yn elfen hanfodol o economi Cymru. Mae Llywodraeth 
Cymru’n edrych ar hyn o bryd ar yr elfennau allweddol canlynol er mwyn gwella’r 
seilwaith presennol:-

• Nifer y tollau a godir ar groesfan Pont Hafren pan fydd yn dychwelyd i ddwylo’r 
llywodraeth

• Ymgynghoriad ar wella’r M4 mewn perthynas ag ardaloedd sydd â phroblemau 
trafnidiaeth hysbys

• Trydanu’r brif linell rhwng Llundain ac Abertawe a changhennau lleol y Cymoedd

• Gwell gwasanaeth rhwng meysydd awyr Llundain a Chymru

• Prynu maes awyr Cymru Caerdydd er mwyn ei wneud yn brif ganolbwynt 
trafnidiaeth a chynyddu nifer y teithwyr
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Yn gynnar yn 2013, lansiwyd Fframwaith Adfywio newydd gan y Gweinidog Tai, 
Adfywio a Threftadaeth o’r enw ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’.

Ei weledigaeth yw:

“Dylai pawb yng Nghymru fyw mewn cymunedau llewyrchus, cynaliadwy, 
llawn addewid, sydd ag economi leol gref.”

Mae’r polisïau adfywio yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau integredig sy’n anelu 
at wrthdroi dirywiad economaidd, cymdeithasol a ffisegol er mwyn cyflawni gwelliant 
parhaol mewn ardaloedd lle na fydd grymoedd y farchnad yn ddigon i wneud hyn heb 
beth cymorth gan y Llywodraeth.

Mae’r fframwaith hefyd yn disgrifio sut mae gweithgareddau adfywio yn helpu i 
drawsnewid lleoedd sy’n tangyflawni ac yn sicrhau twf sy’n gynhwysol, cynaliadwy 
a chanolbwyntiedig. Mae’n amlinellu graddfa’r heriau adfywio, gan danlinellu’r angen 
i’r Llywodraeth, mewn cydweithrediad â’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd 
sector, i gefnogi arloesedd a rhannu arferion da.

Mae’r ddogfen hon yn datgan bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig bellach 
yn bartneriaid cynyddol bwysig wrth gyflawni projectau mawr mewn ardaloedd lleol. 
Mae’r landlordiaid nid yn unig yn alluog i gyflawni projectau cyfalaf, ond gallant hefyd 
gyrraedd grwpiau ar y cyrion trwy ymgysylltu â thenantiaid a’u grymuso. Mae ganddynt 
berthynas unigryw gyda’n cymunedau mwyaf ffiniol; fodd bynnag, mae yna beth 
tystiolaeth yn dod i’r amlwg y gallai Diwygio Lles fod yn fygythiad sylweddol i fodelau 
busnes y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Ystyrir canol trefi hefyd fel sbardunau economaidd allweddol ar gyfer Cymru gan fod 
iddynt berthynas â’u cymunedau a gallant sicrhau lles cymdeithasol yn ogystal â bod 
yn fannau cyflogaeth. Mae yna synnwyr bod polisi Llywodraeth Cymru yn arwain canol 
trefi i fod yn fannau sy’n sbarduno swyddi ac yn lleoedd i fyw ac uniaethu â hwy.

Bu i adolygiad o weithgareddau adfywio dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gyda 
chymorth gan Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru, ddatgelu tair neges allweddol. 
Elwodd yr adolygiad hefyd ar y gwaith a wnaed gan Bwyllgor Menter a Busnes 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystod eu hymholiad i adfywio canol trefi. Dyma’r tair 
neges allweddol:

• Mae angen llywodraethu cryfach i wella’r cyflenwi. Yn anad dim, mae yna gyfle i 
symbylu cydweithredu rhanbarthol mewn ffordd fwy strwythuredig, yn cynnwys 
cynllunio gofodol effeithiol ar gyfer adfywio.

• Mae partneriaeth yn hanfodol. Dim ond trwy ymgysylltu’n go iawn â chymunedau, 
awdurdodau lleol a sefydliadau eraill y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector 
preifat y gellir cyflawni adfywio cynaliadwy.

• Mae Ardaloedd Adfywio yn trawsnewid rhai o’n lleoedd mwyaf difreintiedig, ond 
mae yna gyfleoedd o hyd i wella’r ffordd y buddsoddwn ar lefel leol

Er mis Mawrth 2012, mae Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf hefyd yn datgan y byddant, 
o fewn yr Ardaloedd Adfywio, yn sicrhau bod Cymunedau’n Gyntaf yn hyrwyddo’r 
gweithgarwch adfywio ehangach fel rhan o raglen integredig o fuddsoddi. Bydd raid 
i’r rhaglen ddangos sut mae’n mynd ati i gyfrannu at ganlyniadau addysg/sgiliau, 
economaidd ac iechyd ar gyfer pobl a chymunedau difreintiedig.

4. Heriau Hirdymor y Dyfodol – Economi 
Gynaliadwy a Chadarn
Mae Datblygiad Cynaliadwy yn gofyn am gynllunio ar gyfer yr hirdymor; mae hyn yn 
cynnwys nodi tueddiadau posibl yn y dyfodol, ac yna drafod a datblygu atebion sy’n 
lleihau risgiau ac yn galluogi i gyfleoedd gael eu dal.

Yn Nhorfaen, rydym wedi dechrau datblygu dull sy’n rhoi ystyriaeth i’r tueddiadau a’r 
ffactorau amgylcheddol allanol sy’n debygol o effeithio ar yr economi leol gydol yr 20 
mlynedd nesaf.

Mae’r prif risgiau’n cynnwys:

• Newid yn yr hinsawdd – bydd hyn yn cael effaith gynyddol ar fusnesau oherwydd 
digwyddiadau megis llifogydd sy’n tarfu ar wasanaethau a chadwyni cyflenwi

• Diogelwch Deunyddiau – pan fo deunyddiau crai mewn perygl o achosi bwlch yn y 
cyflenwi

• Diogelwch ynni a chostau – y galw byd-eang yn cynyddu, cyflenwadau’r DU yn 
lleihau a chostau’n cynyddu

• Diogelwch dŵr – dim digon neu ormod, ac yn y lle anghywir

• Effeithiau cymdeithasol - yn cynnwys tlodi tanwydd/bwyd, sydd â’r potensial i 
arwain at fwy o anghydraddoldebau, gan felly leihau cydnerthedd

Gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym wedi dechrau 
ar y broses o ddarlunio sut y byddai economi fwy gwerdd a mwy cynaliadwy ar gyfer 
Torfaen yn ymddangos. Bydd y broses hon yn ein galluogi i benderfynu ble rydym ni 
nawr a ble hoffem ni fod.

Mae Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru (2009) – “Cymru’n Un: Cenedl 
Un Blaned” – yn diffinio economi gadarn a chynaliadwy fel un ‘sy’n gallu datblygu wrth 
sefydlogi, wedyn lleihau ei defnydd o adnoddau naturiol, ailddefnyddio safleoedd ac 
adeiladau a lleihau ei chyfraniad at y newid yn yr hinsawdd’.

Mae ein dull wedi cael ei dywys gan yr ymchwil hon ac yn cadarnhau nad oes yna 
bellach “ddewis ffug” rhwng gwyrdd a thwf: gydol yr 20 mlynedd nesaf, bydd economi 
leol lwyddiannus yn debygol o feddu ar fwy o’r nodweddion canlynol:

• Carbon isel

• Effeithlon o ran adnoddau

• Cynhwysol ei chymdeithas

• Cadarn

Bydd mynd i’r afael â dull sydd â datblygiad cynaliadwy wrth ei wraidd yn helpu 
Torfaen i gyflawni lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn awr ac yn y 
dyfodol.
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5. Cyd-destun y Polisïau Rhanbarthol a Lleol

Rhanbarthol

Ymddangosodd Torfaen yn isel iawn yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru , a 
chafodd y sir ei hamlygu fel y degfed lle lleiaf cystadleuol i fusnesau newydd yn y DU 
yn 2010.

Roedd penderfyniad diweddar a wnaed gan Fwrdd Fforwm Economaidd De-ddwyrain 
Cymru yn argymell bod:

• Bwrdd Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru yn peidio â bodoli o 1 Ebrill 2013; a

• Bod Bwrdd Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru, yn gweithio gyda 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyfarwyddwyr De-ddwyrain Cymru y 
Bwrdd Amgylchedd ac Adfywio, yn cynnig un model llywodraethu mewn ymateb 
i agenda Dinas-ranbarthau ac ymgynghoriad y Bwrdd Adfywio sydd ar fin cael ei 
gynnal. Bydd y model yn cwmpasu cyfraniad sector cyhoeddus eang a chyfraniad 
manylach gan y sector preifat.

Y bwriad yw sicrhau bod dull rhanbarthol yn cael ei roi ar waith i fynd i’r afael â’r heriau 
economaidd o fewn de-ddwyrain Cymru a bod model yn cael ei ddatblygu sy’n ‘addas 
i’r diben’.

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol De-ddwyrain Cymru (wedi’i ffurfio o arweinwyr 
a phrif weithredwyr y 10 awdurdod lleol o fewn ardal de-ddwyrain Cymru) yn ysgogi 
gweithgarwch cydweithredol rhanbarthol, ac fel rhan o’r rôl hon, bydd yn ystyried 
cynigion a luniwyd gan Gyfarwyddwyr De-ddwyrain Cymru y Bwrdd Amgylchedd ac 
Adfywio trwy nifer o-grwpiau gorchwyl a gorffen ac er mwyn darparu cyswllt â Bwrdd 
Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Yn ychwanegol at hyn, mae Gorllewin Cymru a’r Cymoedd hefyd yn gymwys i dderbyn 
cymorth ariannol yr UE gan fod Cynnyrch Gwladol Crynswth (CGC) cyfartalog y pen 
y rhanbarth adeg cytuno ar gyllideb yr UE ym mis Rhagfyr 2005 ychydig yn llai na 
75% o CGC cyfartalog Ewrop – y terfyn cymhwyster ar gyfer y lefel uchaf o gymorth 
rhanbarthol yr UE, gan ein gosod fel Rhanbarth Llai Datblygedig.

Felly, mae yna ddeg grŵp gorchwyl a gorffen wedi’u sefydlu yn y de-ddwyrain i 
ddarparu’r cyswllt hwn â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn paratoad ar 
gyfer rhaglenni newydd yr UE. Dyma nhw:

• Seilwaith trafnidiaeth, datblygu trafnidiaeth gyhoeddus

• Adfywio Canol Trefi/Trefol

• Datblygu Sgiliau a Diweithdra

• Datblygu Busnesau a Chymorth/Datblygu Safleoedd ac Adeiladau Busnes

• Datblygu Mentrau Cymdeithasol

• Twristiaeth

• Economi ac Effeithlonrwydd Ynni

• Datblygu TGCh

• Cynllun Datblygu Gwledig

• Modelau Cyflawni

Mae Economi ac Effeithlonrwydd Ynni a Datblygu TGCh yn cynrychioli ardaloedd sy’n 
debygol o gael lle amlwg fel cyfleoedd twf allweddol yn rhaglenni newydd yr UE, gyda 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithredu fel y prif awdurdod o ran y grwpiau 
Economi ac Effeithlonrwydd Ynni, Datblygu Sgiliau/Bod heb Waith a Modelau Cyflawni.

Mae rhaglen gyfredol Parc Rhanbarthol y Cymoedd, a ariennir gan yr UE, a menter 
farchnata’r Cymoedd, ‘Calon ac Enaid Cymru’, yn cynnig cyfleoedd cyllid a dull mwy 
rhanbarthol o ymdrin â thwristiaeth, mynediad i’n treftadaeth naturiol a chyfleusterau 
hamdden anffurfiol.

Lleol

Mae Strategaeth Gymunedol Torfaen ar gyfer 2011-2025 yn cynnwys cyflawni’r 
dyheadau canlynol mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill:

a. Mae pobl yn Nhorfaen yn mwynhau economi lewyrchus

b. Mae pobl yn Nhorfaen yn cael eu haddysgu am oes

c. Mae pobl yn Nhorfaen yn byw mewn tai fforddiadwy o ansawdd

Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2011-2016 yn rhoi 
blaenoriaeth i ddarparu cefnogaeth ar gyfer dinasyddion mwyaf bregus y fwrdeistref 
sirol ac yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu pob preswylydd. Mae’n cynnwys:

•	 Mentrau	cefnogi	sy’n	cynhyrchu	gwaith	a	hyfforddiant	ar	gyfer	cyfleoedd	gwaith.	
(Yn	cynnwys	datblygu	ym	maes	tai	sy’n	gallu	cyfrannu	at	gyfleoedd	gwaith	a	
hyfforddiant,	yn	arbennig	yn	y	diwydiant	adeiladu.)

Mae Cynllun Integredig Sengl Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gyfer 2012-2018 yn 
anelu at gyflawni’r dyheadau uchod, a bydd cynnydd yn cael ei fonitro trwy gyfrwng 
gweithgarwch tracio ac ailadrodd yn seiliedig ar y dangosyddion canlyniad canlynol:

• Mae pobl yn Nhorfaen yn cael eu haddysgu am oes

- Cyfnod Allweddol 2 – % disgyblion yn cyflawni’r lefelau disgwyliedig (lefel 4+) 
(Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Ymchwilio i Leoliadau 
Troseddau (CSI))

- Cyfnod Allweddol 3 - % disgyblion yn cyflawni’r lefelau disgwyliedig (lefel 5+) 
(Saesneg, Cymraeg, Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Ymchwilio i Leoliadau 
Troseddau (CSI))

- Cyfnod Allweddol 4 - % disgyblion yn cyflawni trothwy lefel 2 (Saesneg, 
Cymraeg, Mathemateg)

- Presenoldeb – Cynradd ac Uwchradd

- Gwaharddiadau

- Canran y rhai 16-24 oed nad ydynt mewn gwaith nac addysg

• Mae Pobl yn Nhorfaen yn mwynhau economi lewyrchus

- Nifer sydd yn cael eu cyflogi mewn diwydiant

- Nifer sydd yn ddi-waith

- Nifer budd-daliadau di-waith yn ôl oedran/math o fudd-dal
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- Nifer busnesau newydd yn dechrau.

- Canran budd-daliadau yn seiliedig ar incwm.

- Canran plant mewn cartrefi ar fudd-daliadau yn seiliedig ar incwm

• Mae pobl yn Nhorfaen yn byw mewn cymunedau glân, gwyrdd, cynaliadwy

- % trydan yn cael ei gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy.

- Tunelli o garbon deuocsid C02 y pen.

- Nifer y cartrefi sector preifat sy’n elwa ar effeithlonrwydd ynni (yn cael ei fesur a’i 
fonitro trwy Bartneriaeth Ynni Torfaen)

- Nifer y tai wedi’u codi o fewn datblygiadau newydd sy’n cwrdd â Chod lefel 4 
ac uwch

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddyhead i fod yn un o’r cymunedau mwyaf 
cysylltiedig yn ddigidol a mwyaf galluog yn dechnolegol yn y DU. Ar hyn o bryd, mae’n 
arloesi newidiadau ar gyfer pob system er mwyn trawsnewid bywydau pobl Torfaen.

Bydd datblygiad a chynnydd o ran darparu ardaloedd datblygu mawr ar gyfer 
busnesau a thai yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn helpu i bwysleisio datblygiad 
cynaliadwy, gan hyrwyddo agweddau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yr 
adfywio.

Mae strategaethau adfywio’r Cyngor yn cynnwys amcanion economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol. Gall gwelliannau ffisegol helpu i gyfarwyddo blaenoriaethau ar 
gyfer buddsoddi ac ymyrryd er mwyn hybu twf economaidd, gan felly weithredu i 
hyrwyddo’r gwaith o gyflawni amcanion y strategaeth hon.

6. Gwaelodlin Economaidd Torfaen

Lleoliad

Mae Torfaen wedi’i leoli yng nghornel dde-ddwyreiniol Cymru ac yn cynnig cysylltiadau 
trafnidiaeth da â marchnad y DU.

Mae mynediad gwych i’r draffordd yn golygu bod Torfaen 2 awr yn unig o Lundain a 30 
munud o Fryste a Chaerdydd ar hyd yr M4. Hefyd, dim ond 90 munud yw hyd y daith 
o’r sir i Birmingham ar hyd yr M50.

Mae’r cysylltiadau ffyrdd hyn yn darparu mynediad hawdd i’r meysydd awyr lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghaerdydd, Bryste a Birmingham.

Ceir mynediad da i’r dinasoedd mwyaf o orsaf rheilffordd Cwmbrân a gorsaf rheilffordd 
Casnewydd sydd tua 10 munud i’r de o Dorfaen.

Yr hyn sy’n gwneud Torfaen yn unigryw yw bod yr hygyrchedd hwn yn cael ei 
hyrwyddo gan fynediad digidol rhagorol ledled yr ardal.
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Poblogaeth a Chymunedau

Mae 91,200 o bobl yn byw yn Nhorfaen, mewn tair cymuned. (Cyfrifiad 2011)

Tref Cwmbrân sy’n ffurfio de Torfaen. Mae iddi seilwaith ffyrdd ardderchog, adeiladau 
mewn bod sy’n barod i’w defnyddio, a safleoedd dethol ar gyfer buddsoddiad.

Yng nghanol y cwm mae Pont-y-pŵl, sy’n ffurfio’r canolbwynt ar gyfer llywodraeth leol 
a gweinyddu. Mae’r dref yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau allweddol ar gyfer y 
cymunedau yng ngogledd Torfaen.

Yng ngogledd y sir mae tref Blaenafon, sy’n enwog fel Safle Treftadaeth y Byd, a 
bellach yn lleoliad ar gyfer Gwasanaeth Adnoddau Canolfan Gydweithredu De Cymu, 
sydd wrth wraidd ein hymagwedd at drawsnewid digidol. Mae gogledd Torfaen yn 
gymwys ar gyfer cymorth ar ffurf grant ariannu sylweddol gan Lywodraeth Cymru a 
ffynonellau Ewropeaidd.

Fodd bynnag, Er bod teithio o’r gogledd i’r de i ganolfannau poblog a chyfleoedd 
gwaith yn hygyrch iawn, mae’r drafnidiaeth gyhoeddus ar draws y cymoedd er 
mwyn cyrraedd gwaith ac addysg drydyddol yn annigonol, yn arbennig o Flaenafon 
a phentrefi cyfagos. Mae gogledd y fwrdeistref yn cael lle amlwg iawn yn y wardiau 
mwyaf difreintiedig ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Ynghlwm wrth hyn 
mae’r ffaith fod nifer y perchenogion ceir yno yn is na’r cyfartaledd yn Nhorfaen a 
nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant yn uwch na’r 
cyfartaledd. Mae hyn felly’n golygu bod perygl y bydd problemau anghydraddoldeb a 
mynediad yn gwreiddio’n ddyfnach.

Sir Fynwy
Blaenau
Gwent

Torfaen

Caerffili

Casnewydd

Caerdydd

Prifysgol
Pontypridd

Allwedd:
Ysgolion Cynradd
Ysgolion Uwchradd
Ysgolion Arbennig
Coleg Addysg Bellach
Canolfan Technium
Prifysgolion

Dysgu a Datblygu Gyrfa

Mae yna 32 ysgol gynradd, 7 ysgol uwchradd ac un campws coleg yn Nhorfaen.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod arwyddocâd dysgu i symbylu’r 
gwaith o drawsnewid y sir. Mae wedi ymrwymo i wella lefel cyrhaeddiad disgyblion ac 
wedi sefydlu’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, mewn partneriaeth â phedwar cyngor 
cyfagos, i ganolbwyntio ar yr her sylweddol o ran perfformiad sy’n wynebu’r rhanbarth 
ynglŷn â materion megis llythrennedd a rhifedd, cau’r bwlch cyrhaeddiad ar gyfer 
disgyblion difreintiedig a chanlyniadau Cyfnod Allweddol 4. Mae Torfaen hefyd yn 
bwriadu buddsoddi £286 miliwn er mwyn sicrhau bod pob adeilad ysgol yn y sir yn 
addas i’r diben ac yn diwallu gofynion dysgu yn yr 21ain ganrif.

Mae gan Dorfaen bartneriaeth sefydledig â Phrifysgol De Cymru, a chysylltiadau eraill â 
Phrifysgol Caerdydd. Mae hefyd yn bartner yn y gwaith o ddatblygu Prifysgol Blaenau’r 
Cymoedd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn datblygu rhwydwaith o academïau digidol 
cysylltiedig mewn ysgolion, Coleg Gwent ac yn y gymune.

Hyrwyddir hyn gan Ganolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru sy’n darparu man 
cyswllt ar gyfer projectau mewnfuddsoddi, yn ogystal â chyfleusterau ar gyfer ymchwil 
busnes, buddsoddi mewn busnesau newydd a chefnogi graddedigion newydd yn eu 
gyrfaoedd entrepreneuraidd cynnar.
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Gwaith yn Nhorfaen yn ôl Diwydiant

Gwaith yn ôl Diwydiant
2004 2005 2006 2007 2008

Gweithgynhyrchu 8500 7300 7300 7200 7100
Adeiladu 1300 900 1700 1600 1500
Cysylltiedig â thwristiaeth 1800 1600 2000 1900 1800
Dosbarthu, gwestai a bwytai 7100 6900 7000 7200 7100
Trafnidiaeth a chyfathrebu 1200 1200 1100 1200 1100
Cyllid, TG, gweithgarwch busnes 
arall

3300 2900 3100 2800 4400

Gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg 
ac iechyd

15300 13400 14200 13800 12700

Gwasanaethau eraill 1200 1300 1000 1000 900

Ffynhonnell:	Ystadegau	Cenedlaethol	((Nomis:	www.nomisweb.co.uk).	Ymholiad	Busnes	Blynyddol,	2008.	
Atgynhyrchir	deunyddiau	hawlfraint	y	Goron	gyda	chaniatâd	Rheolwr	Llyfrfa	ei	Mawrhydi.

Mae’r ffigurau cyflogaeth a diwydiant uchod yn dangos bod gweithgynhyrchu, er ei 
fod bob amser wedi cael ei ystyried fel y prif sector cyflogaeth yn yr economi leol, wedi 
dirywio’n gyson gydol y cyfnod a ddangosir. Mae’r cynnydd mawr yn y sector TGCh/
Cyllid wedi gwneud iawn am y dirywiad hwn.

Cyflogaeth	yn	ôl	Sectorau

Yn draddodiadol, mae Torfaen wedi bod yn gartref i ddiwydiant trwm. Fodd bynnag, 
y dyddiau hyn mae amrywiaeth eang o sectorau yn cael eu cynrychioli ledled y 
fwrdeistref sirol.

Mae poblogaeth bresennol Torfaen yn 91,200, gyda 44,400 yn ddynion a 46,800 yn 
fenywod. (Cyfrifiad 2011)

Mae’r data isod yn amlygu’r sectorau busnes sydd yn Nhorfaen.

Cyflogaeth	yn	ôl	Sector	Eang,	2008	(%)
Diwydiant Torfaen Cymru

Cyfanswm mewn Gwaith 34,800 Ddim ar gael
Gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg ac iechyd 36.4% 32.9%
Gweithgynhyrchu 20.4% 13.7%
Dosbarthu, gwestai a bwytai 20.3% 23%
Bancio, cyllid ac yswiriant, a.y.b. 12.6% 14.1%
Adeiladu 4.2% 5.2%
Trafnidiaeth a chyfathrebu 3.1% 4.3%
Gwasanaethau eraill 2.5% 4.8%
Ynni a dŵr 0.3% 0.6%
Amaethyddiaeth a physgota * 0.2%

Ffynhonnell:	Ystadegau	Cenedlaethol	(Nomis:	www.nomisweb.co.uk).	Ymholiad	Busnes	Blynyddol,	2008.	
Atgynhyrchir	deunyddiau	hawlfraint	y	Goron	gyda	chaniatâd	Rheolwr	Llyfrfa	ei	Mawrhydi.	*=	Data	cyfyngedig
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Budd-daliadau Allan o WaithGweithgarwch	Economaidd	a	Chyflogaeth

Mae	ymchwil	ddiweddar	a	wnaethpwyd	gan	Brifysgol	De	Cymru	ar	ran	Cyfarwyddwyr	De-ddwyrain	Cymru	
y	Bwrdd	Amgylchedd	ac	Adfywio	yn	dangos	bod	gweithgynhyrchu	uwch	yn	parhau	i	fod	yn	amlwg	yn	
Nhorfaen,	a	gallai	fod	yn	sail	ar	gyfer	datblygu	clwstwr	busnes.

Canran y Boblogaeth sy’n Economaidd Weithgar ac Mewn Gwaith
Torfaen Torfaen Wales Great Britain

Economaidd 
weithgar

43,400 74.8% 73% 76.5%

Mewn gwaith 37,800 65% 66.7% 70.2%
Cyflogeion 34,400 59.4% 57.5% 60.4%
Hunangyflogedig 3,000 5% 8.6% 9.4%
Di-waith 4,700 11.1% 8.4% 8.1%

Ffynhonnell:	Ystadegau	Cenedlaethol	((Nomis:	www.nomisweb.co.uk).	Ymholiad	Busnes	Blynyddol,	2012.	
Atgynhyrchir	deunyddiau	hawlfraint	y	Goron	gyda	chaniatâd	Rheolwr	Llyfrfa	ei	Mawrhydi.

Er bod Torfaen yn gyson o ran gweithgarwch economaidd yn gyffredinol, mae’n 
bwysig nodi bod ffigurau hunangyflogaeth Torfaen yn llawer is a’i ffigurau diweithdra 
yn uwch. Mae'r dirywiad economaidd cyfredol wedi cyfrannau at y ffigurau diweithdra 
uwch.
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Budd-daliadau Allan o Waith yn ôl Ward

Lwfans 
Ceisio 
Gwaith

Budd-dal 
Analluogr-

wydd

Rhieni 
Unigol

Budd-dali-
adau Eraill 
yn Seiliedig 
ar Incwm

Cyfanswm

% % % % %

Abersychan 225 5.3 550 13 90 2.1 15 0.4 880 20.8

Blaenafon 200 5.6 405 11.3 80 2.2 25 0.7 710 19.8

Brynwern 60 5.6 140 13.2 40 3.8 5 0.5 245 23.1

Coed Efa 65 4.2 105 6.8 15 1 5 0.3 190 12.3

Gogledd 
Croesyceiliog 95 4.7 160 7.9 25 1.2 0 0 280 13.8

De Croesyceiliog 30 3 50 5 10 1 5 0.5 95 9.5

Cwmynyscoy 60 7.2 140 16.9 35 4.2 0 0 235 28.3

Fairwater 150 4.2 320 9 45 1.3 20 0.6 535 15.1

Dôl Werdd 145 5.4 255 9.4 80 3 10 0.4 490 18.2

Llantarnam 140 4.3 355 11 25 0.8 20 0.6 540 16.7

Gogledd 
Llanyrafon 30 2.7 75 6.8 15 1.4 5 0.5 125 11.4

De Llanyrafon 30 2 80 5.3 0 0 5 0.3 115 7.6

Y Dafarn Newydd 110 3 230 6.2 35 0.9 10 0.3 385 10.4

Panteg 145 3.2 320 7.1 50 1.1 15 0.3 530 11.7

Pontnewydd 215 5.5 435 11.2 95 2.4 25 0.6 770 19.7

Pontnewynydd 40 4.3 100 10.7 20 2.1 5 0.5 165 17.6

Pont-y-pŵl 80 6.5 135 11 20 1.6 5 0.4 240 19.5

Sant Cadoc a 
Phen-y-garn 65 6.9 150 15.9 15 1.6 5 0.5 235 24.9

Sain Derfel 120 5.6 310 14.4 55 2.5 15 0.7 500 23.2

Coed Llwyd 105 8.1 185 14.3 30 2.3 5 0.4 325 25.1

Trefddyn 210 9.4 370 16.5 95 4.2 15 0.7 690 30.8

Dwy Loc 135 3.2 355 8.5 50 1.2 25 0.6 565 13.5

Cwmbrân Uchaf 210 6.1 410 12 100 2.9 20 0.6 740 21.6

Waunfelin 75 4.6 145 8.9 15 0.9 20 1.2 255 15.6

Torfaen 2,750 4.9 5,780 10.2 1,040 1.8 290 0.5 9,860 17.4

Cymru 4 9.4 1.6 0.5 15.5

Prydain Fawr 3.8 6.5 1.5 0.4 12.2

Ffynhonnell:	Ystadegau	Cenedlaethol	((Nomis:	www.nomisweb.co.uk).	Ymholiad	Busnes	Blynyddol,	2012.	
Atgynhyrchir	deunyddiau	hawlfraint	y	Goron	gyda	chaniatâd	Rheolwr	Llyfrfa	ei	Mawrhydi.

Mae’r Ffigur 10 yn dangos bod elfen gref o bobl sy’n hawlio budd-daliadau yn byw yn 
yr un wardiau. Fodd bynnag, mae’r ffigur canrannol cyffredinol ar gyfer Torfaen (17.4%) 
yn dal yn llawer uwch na’r ffigurau cymharol ar gyfer Cymru (15.5%) a’r DU (12.2%).
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Cyfradd Dechrau Busnes fel Canran o Bob Menter Weithgar
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Torfaen 11.6% 12.7% 15.1% 12.1% 11.6% 9.9% 12.0% 9.0% 8.8%

De-
ddwyrain 
Cymru

11.5% 13.6% 14.1% 12.9% 11.6% 11.1% 10.8% 10.1% 9.6%

Cymru 11.1% 13.2% 13.4% 12.4% 11.0% 10.9% 10.1% 9.1% 8.5%

Y 
Deyrnas 
Unedig

11.5% 12.5% 13.0% 12.6% 11.6% 12.3% 11.5% 10.1% 10.2%

Ffynhonnell:	Stats	Cymru	Llywodraeth	Cymru	(www.statswales.wales.gov.uk)

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod mai 2009 a 2010 oedd cychwyn y dirwasgiad 
economaidd mwyaf a welwyd yn y DU er yr 1930au a bod cynyddu 'r nifer sy'n 
cychwyn busnesau newydd yn hanfodol er mwyn i’r economi ffynnu unwaith eto.

Diagram 10 Diagram 11

Diagram 12
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Cyflog	Wythnosol	Crynswth	Cyfartalog

Cyflog	Wythnosol	Crynswth	Cyfartalog
Cyfartaledd Dynion Menywod

2007 446.70 471.80 421.60

2008 433.90 501.00 366.80

2009 492.95 552.00 433.90

2010 510.30 580.50 440.10

2011 486.90 532.50 441.30

Ffynhonnell:	Stats	Cymru	Llywodraeth	Cymru	(www.statswales.wales.gov.uk)

Mae’r Cyflog Wythnosol Crynswth Cyfartalog yn dynodi lefel y gwariant sydd ar gael i 
breswylwyr lleol Torfaen ac yn mesur maint cyfraniad y dinasyddion lleol i’r Cynnyrch 
Gwladol Crynswth. Mae hefyd yn dangos ansawdd y swyddi trwy ddefnyddio’r incwm 
a enillir fel mesur. Po uchaf y ffigur hwn, po fwyaf y gwasanaethau a’r cynnyrch fydd eu 
hangen, sy’n rhoi cyfle i fusnesau eu darparu.

Mae’r cyflog cyfartalog wedi cynyddu’n gyson er 2007, ond mae cyflog cyfartalog 
menywod yn Nhorfaen yn dal yn llawer is na chyflog cyfartalog dynion. Mae cyflog 
cyfartalog Torfaen yn £486.90 o’i gymharu â chyflog cyfartalog Cymru o £519.40, sy’n 
dynodi bod yna botensial o £32.50 arall i’w wario ar nwyddau a gwasanaethau lleol 
fesul person sy’n gweithio.

Genedigaethau/Marwolaethau a Mentrau Gweithgar

Genedigaethau/Marwolaethau a Mentrau Gweithgar
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mentrau 
Gweithgar 1935 2015 2085 2100 2105 2130 2160 2110 2040

Genedigaethau 225 255 315 255 245 210 260 190 180

Marwolaethau 170 160 235 235 190 225 205 235 265

Ffynhonnell:	Stats	Cymru	Llywodraeth	Cymru	(www.statswales.wales.gov.uk)

Mae nifer y busnesau yn Nhorfaen wedi aros dros 2000 ers 2003 ond dengys y 
tueddiad bod nifer y busnesau sy’n rhoi’r gorau iddi yn uwch na’r nifer sy’n cychwyn 
busnes. Mae hyn yn dangos bod angen cymorth busnes lleol i wella’r ffigurau hyn.
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Y Rhai sy'n Hawlio Budd-daliadau yn ôl Oedran Gweithio

Y Rhai sy'n Hawlio Budd-daliadau yn ôl Oedran Gweithio
Dyddiad Torfaen Torfaen	% Cymru	% Prydain	Fawr%

Tach/2008 9,800 17.2 15.3 11.7

Tach/2009 10,250 18 16.2 12.7

Tach/2010 9,700 17.2 15.4 12.1

Tach/2011 9,860 17.4 15.4 12.2

Ffynhonnell:	Stats	Cymru	Llywodraeth	Cymru	(www.statswales.wales.gov.uk)

Mae mesur y rhai sy’n hawlio budd-daliadau yn ôl oedran gweithio yn ddangosydd 
pwysig, yn arbennig gan y rhagfynegir y bydd y mesurau Diwygio Lles newydd yn cael 
effaith niweidiol ar breswylwyr lleol ac, o ganlyniad, ar yr economi, wrth i bobl wario llai 
yn lleol, sydd wedyn yn ei dro yn effeithio ar fusnesau lleol.

Mae nifer y rhai sy’n hawlio budd-daliadau yn Nhorfaen 2% yn uwch na Chymru 
a 5.2% yn uwch na’r DU, sy’n arwyddo bod Torfaen yn dioddef o anweithgarwch 
economaidd uchel.
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Cyfradd	Cyflogaeth	yn	ôl	Oedran
2009 2010 2011 2012

16 i 24 oed 52.3% 49.7% 52.5% 46%

25 i 49 oed 72.8% 74.7% 75.8% 77.6%

50 i 64 oed 53.8% 54.7% 53.5% 59.2%

Ffynhonnell:	Stats	Cymru	Llywodraeth	Cymru	(www.statswales.wales.gov.uk)

Yn draddodiadol, mae ein mentrau cyflogaeth i gyd wedi’u bwriadu i greu swyddi a 
chyfoeth. Mae’n bwysig nad yw ffigurau cyffredinol yn cael eu hystyried ar eu pen 
eu hunain ac nad yw grwpiau (e.e. y rhai 16-24 oed) yn cael eu hepgor. Mae hyn yn 
hanfodol i’r agenda sgiliau a’r mathau o swyddi yr ydym yn dymuno’u creu.

Mae angen mynd i’r afael â’r gostyngiad yn niweithdra ymhlith pobl 16-24 oed 
oherwydd fe fydd yr adferiad economaidd yn seiliedig ar weithlu’r dyfodol. Heb 
gyfleoedd gwaith i bobl ifanc fe fydd hi’n amhosib rhoi’r sgiliau a ddysgwyd ar waith 
felly’n eu colli i’r economi.

Diagram 17

Diagram 18

Diagram 19

Diagram 20



28

Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen 2013 - 20

29

Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen 2013 - 20

Canfyddiadau,	Materion	a	Chyfleoedd	Economaidd	
Allweddol

Canfyddiadau a Materion Allweddol

• Mae nifer y rhai sy’n hawlio budd-daliadau allan o waith yn Nhorfaen 2% yn 
uwch na Chymru a 5.2% yn uwch na’r DU, sy’n dynodi bod Torfaen yn dioddef o 
anweithgarwch economaidd uchel.

• Mae’r cyflog cyfartalog yn Nhorfaen yn £486.90 o’i gymharu â’r cyfartaledd o 
£519.40 ar gyfer Cymru. Mae hyn yn dangos bod yna botensial o £32.50 arall ar 
gael i’w wario ar nwyddau a gwasanaethau lleol. Gall hefyd ddynodi bod angen 
mynd i’r afael â rhwystrau sy’n atal menywod rhag cael swyddi llawn amser, megis 
cymorth ar gyfer gofal plant parhaol.

• Mae’r proffil gweithgarwch busnes cyffredinol cyfredol yn adlewyrchu’r dirwasgiad 
presennol wrth i nifer y busnesau sy’n dechrau o’r newydd ddirywio a nifer y 
busnesau sy’n rhoi’r gorau i fasnachu gynyddu. Gallai hyn ddynodi’r angen am fwy 
o raglenni cymorth i fusnesau.

• Mae’r mwyafrif o’r rhai sy’n hawlio budd-daliadau yn byw o fewn yr un wardiau. 
Fodd bynnag, mae ffigur canrannol cyffredinol Torfaen (17.4%) yn llawer uwch na’r 
ffigurau cymharol ar gyfer Cymru (15.5%) a’r DU (12.2%). Mae nifer o’r cymunedau 
hyn yn elwa ar gyfleoedd hyfforddi, ond mae arnynt angen ffocws mwy lleol ar 
gyfleoedd gwaith a chymorth menter.

• Mae yna brinder difrifol o dai fforddiadwy ledled y fwrdeistref. Mae yna ormod o 
geisiadau ar gyfer tai cymdeithasol; nid yw’r sector rhentu preifat wedi datblygu 
digon; mae tai sy’n eiddo i berchen-feddianwyr mewn cyflwr gwael; ac mae yna 
nifer o dai gwag sydd angen cael eu defnyddio eto. Ynghlwm wrth y gostyngiad 
mewn buddsoddiad cyfalaf a chymdeithas gynyddol dlawd, mae’n hanfodol fod 
adfywio a arweinir gan dai yn sicrhau bod elw economaidd yn cael ei hyrwyddo.

• Mae yna ffyrdd a mynediad da yn ne’r fwrdeistref, ynghyd â thrafnidiaeth gyhoeddus 
a llwybrau beicio a cherdded, sy’n hanfodol fel bod pobl yn gallu mynd a dod o’u 
cartrefi a’u busnesau. Bydd yn angenrheidiol sicrhau bod y gwelliannau hyn yn 
parhau wrth i anghenion newid yn y dyfodol. Mae Strategaeth Ffyrdd Gogledd 
Torfaen yn darparu cynigion ar gyfer gwelliannau allweddol a fydd yn gwella’r ffyrdd 
a’r drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn sicrhau mynediad rhwydd a diogel i fusnesau a 
chartrefi yng ngogledd y fwrdeistref.

• Bydd datblygu a gweithredu strategaeth Seilwaith Gwyrdd yn sicrhau bod 
cydbwysedd y datblygiad o fewn yr ardal yn flaengar a chynaliadwy.

Cyfleoedd	Economaidd	Allweddol

Mae lefelau cyflogaeth yn gwastatáu yn gyffredinol yn Nhorfaen, Dengys yr ystadegau 
gynnydd sylweddol mewn diweithdra yn y grŵp 16-24 oed. Mae hon yn ystyriaeth 
allweddol o fewn y strategaeth, ac mae angen darparu cynlluniau hyfforddi, mentora 
a chymorth menter.

• Mae angen manteisio ar y sectorau busnes allweddol sy’n cael eu targedu ar gyfer 
twf o fewn Rhaglenni Cyllido newydd yr UE wedi 2013, e.e. y sectorau Twristiaeth, 
Digidol, Gwyrdd ac Ynni.

• Mae cyfleoedd hefyd yn bodoli i gefnogi’r Economi Wledig trwy’r Rhaglen Datblygu 
Gwledig fydd yn cael ei chynnwys mewn rhaglen gyllido arall gan yr UE. Bydd 
y Strategaeth Datblygu Lleol Gwledig yn mynd ati i wella mynediad i’r farchnad 
ar gyfer cynhyrchwyr gwledig micro a graddfa fechan er mwyn gwella swm ac 
ansawdd busnesau gwledig yn Nhorfaen. Creu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a 
chydweithredu rhwng busnesau a sectorau eraill.

• Cyfleoedd cydweithredu rhanbarthol i ddatblygu mentrau datblygu economaidd 
mawr fel y’u nodwyd trwy ymchwil a gwaith cyfredol Cyfarwyddwyr De-ddwyrain 
Cymru y Bwrdd Amgylchedd ac Adfywio i’r posibilrwydd o Ddinas-ranbarth a’r 
Fframwaith Adfywio Rhanbarthol arfaethedig. Mae yna gyfleoedd i gychwyn 
projectau seilwaith adfywio i hybu twf twristiaeth a datblygiad economaidd.

• Cyfleoedd cydweithredu â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a darparwyr eraill 
i ddatblygu mentrau cymunedol, cynlluniau cyflogadwyedd a chymorth menter.

• Cyfle i archwilio, gyda Llywodraeth Cymru, y posibilrwydd o sefydlu ‘Ardal Fenter 
Ddigidol’ gydag awdurdodau lleol cyfagos trwy waith rhanbarthol cydweithredol, 
gan sicrhau bod y Gwasanaethau Rhannu Adnoddau yn chwarae rhan allweddol. 
Mae cysylltedd digidol hefyd yn darparu cyfle ar gyfer datblygu twristiaeth 
ymhellach.

• Cymryd rhan o fewn grwpiau gorchwyl a gorffen Cyfarwyddwyr De-ddwyrain Cymru 
y Bwrdd Amgylchedd ac Adfywio i ddatblygu ymyriadau economaidd a sgiliau 
rhanbarthol mwy cydgysylltiedig.

• Cynyddu’r Sector Economi Wybodaeth, yn arbennig trwy wella’r gwaith o farchnata 
Canolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru. Mae yna botensial i greu clystyrau 
economi ddigidol/wybodaeth o fewn Torfaen. Mae cyfleoedd yn bodoli i gynyddu 
gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mentrau datblygu economaidd 
eraill a phrifysgolion i greu cyfleoedd newydd ar gyfer dechrau busnesau.

• Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru yn cynnig cyfleoedd i’w datblygu 
fel canolfan ddeori dewis cyntaf Cymru ar gyfer cyfleusterau man cyswllt i brojectau 
mewnfuddsoddi wedi’u lleoli’n strategol ar yr M4.

• Datblygu a marchnata’r ‘Ardaloedd Gweithredu Strategol’ yn rhagweithiol o fewn 
y CDLI i greu datblygiadau cymysg o ran busnesau, hamdden a thwristiaeth 
(e.e. Cwmbrân) ac/neu ddatblygiadau tai deiliadaeth gymysg posibl sy’n annog 
buddsoddiad gan y sector preifat.

• Gall canol trefi ddarparu canolbwynt cymunedol a thrafnidiaeth sy’n cynnig 
cyfleusterau hamdden, diwylliannol a manwerthu. Mae gan dref Pont-y-pŵl 
adeiladau a digon o ymwelwyr i ddarparu mannau manwerthu newydd a chyfleoedd 
hyfforddi. Gallai hyn gynorthwyo i ddarparu staff o ansawdd da i gyflogwyr 
manwerthu mwy Cwmbrân, gan helpu i gynnal a chadw Cwmbrân fel cyfleuster 
canol tref is-ranbarthol.

• Ystyrid gweithgynhyrchu erioed fel prif sector cyflogaeth yr economi leol, ond mae 
wedi gweld dirywiad cyson, gyda chynnydd mawr yn y sector TGCh/Cyllid yn 
gwneud iawn am hyn. Mae angen cydnabod pwysigrwydd y sectorau allweddol hyn 
o fewn y strategaeth a’u targedu o ganlyniad.

• Fodd bynnag, mae gan Dorfaen gwmnïau gweithgynhyrchu uwch arbenigol sy’n 
llwyddo, a dylid eu cefnogi a’u hannog i dyfu ac arallgyfeirio gan eu bod yn darparu 
gwaith o ansawdd ar gyfer pobl leol.
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• Er bod Torfaen yn gyson â Chymru a Phrydain Fawr o ran gweithgarwch 
economaidd cyffredinol, mae’n bwysig nodi ei fod yn sylweddol is o ran 
hunangyflogaeth ac yn uwch o ran diweithdra. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddarparu 
cymorth allweddol i entrepreneuriaid unigol sy’n cychwyn busnesau.

• Mae amgylchedd hanesyddol a naturiol sydd wedi’i reoli’n dda ac sy’n cyfrannu 
at gymeriad neilltuol Torfaen a thirlun Cymru, ynghyd â threfi â’u treftadaeth wedi’i 
ddiogelu, yn rhoi cyfleoedd twristiaeth, manwerthu a diwylliannol ychwanegol.

• Bydd datblygu deunyddiau marchnata mewnfuddsoddi a gwefan yn darparu 
gwybodaeth berthnasol ar gyfer aelodau, prif weithredwyr, cwmnïau rheoli 
eiddo ac uwch bartneriaid i hybu Torfaen yn ystod eu cyfarfodydd busnes a’u 
digwyddiadau rhwydweithio. Mae angen sefydlu a rheoli llinell gyfathrebu glir rhwng 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a’r mewnfuddsoddiad posibl trwy greu perthynas 
broffesiynol gref.

7. Pennod Newydd ar Ddatblygu Economaidd 
yn Nhorfaen
O ystyried y canfyddiadau a’r materion allweddol a nodwyd yn gynharach, mae’n 
hanfodol fod creu swyddi yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau allweddol Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Torfaen a’i bartneriaid. Mae’r cysylltiadau daearyddol rhwng Bryste, 
Birmingham a Chaerdydd yn fantais fawr. Trwy ein rhwydweithiau ffyrdd, rheilffyrdd 
a phontydd, mae’r canolfannau pwysig hyn o dwf a gweithgarwch economaidd yn 
cynnig ‘triongl cyfle’ digyffelyb y gellir trwyddo harneisio mewnfuddsoddiad a hybu’r 
gwaith o ddatblygu busnesau rhyngwladol. Mae hyn yn ddi-os yn taro tant o ran model 
y Ddinas-ranbarth o ddatblygiad economaidd.

Mae Torfaen yn ddyffryn bychan sydd â chysylltiadau treftadaeth a diwylliannol cryf 
â diwydiannau’r gorffennol. Mae’n ardal amrywiol, ac mae ynddi Safle Treftadaeth y 
Byd sy’n denu tua 230,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae ganddi Ardal Gydgyfeirio 
ddynodedig yn y gogledd ac yn ardaloedd canol y cymoedd, ac yn y de mae ‘tref 
newydd’ Cwmbrân, sy’n gyrchfan siopa rhanbarthol. Gall ein cysylltiadau sefydledig 
a’n huchelgais cyffredin i symbylu twf yng Nghymru ddigidol y de-ddwyrain ddod â 
mwy o gyfleoedd economaidd.

Ar hyn o bryd, mae ein heconomi’n bennaf seiliedig ar y sector cyhoeddus, adeiladu, 
dosbarthu, trafnidiaeth, gwasanaethau ariannol a busnes, gyda thwf yn yr economïau 
gwybodaeth, bwyd a thwristiaeth. O ganlyniad i natur a safle’r sectorau hyn a’u 
perthynas sylfaenol â datblygiad cynaliadwy, mae potensial sylweddol i’w weld ar gyfer 
arallgyfeirio i dechnolegau carbon isel ac adnewyddadwy a’r diwydiannau economi 
wybodaeth. Dyma’r math o economi integredig ac amrywiol y credwn sy’n allweddol ar 
gyfer symbylu’r newid sylweddol angenrheidiol ym mherfformiad a chryfder cymharol 
economi Torfaen yn y dyfodol. Mae economïau cynaliadwy a llwyddiannus yn cael 
eu hadeiladu ar amrediad eang o sectorau sy’n darparu amrywiaeth o swyddi a 
chyfleoedd busnes ar gyfer poblogaeth amrywiol a chrefftus.

Rydym am osod Torfaen fel ‘y porth gwyrdd, sydd wedi’i gysylltu’n ddigidol, i Gymru’, 
gan osod ein hunain yn unigryw o fewn y DU a’r byd. Bydd twf yn cael ei dargedu 
yn yr economi wybodaeth sy’n hyrwyddo a chefnogi’r band eang fel y pedwerydd 
cyfleustod; technoleg gefnogi, cyfoeth bywyd a dysgu, a lleoliad a chynnydd 
amrywiaeth o gwmnïau lefel uwch o'r radd flaenaf. Ochr yn ochr â hyn, bydd yna 
hefyd ddatblygu sylweddol ar dechnolegau carbon isel ac adnewyddadwy ategol 
megis gwynt, ynni solar ac ynni dŵr. Byddant yn cael eu harchwilio gan y byddant yn 
gwasanaethu gweithgarwch a sectorau mewn bodolaeth, yn ogystal â bod â’r gallu i 
gael eu datblygu ohonynt eu hunain.

Mae yna hefyd nifer o asedau a sbardunau allweddol sy’n berthnasol i’n huchelgais 
economaidd ar gyfer Torfaen:

•  Mae’r rhanbarth wedi’i osod ei hun fel ‘dyffryn digidol’ Cymru ac mae’n gartref i'r 
Gwasanaethau Rhannu Adnoddau, canolbwynt technoleg gwybodaeth ar gyfer 
asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus yn ne-ddwyrain Cymru.

•  Natur amrywiol Torfaen: Safle Treftadaeth y Byd yn y gogledd, tref farchnad yn y 
canol a “thref newydd” yn y de.

•  Ysgolion yn datblygu â sgiliau digidol a chyfleoedd o’r ansawdd uchaf i’w cynnig i’r 
economïau digidol a gwybodaeth.
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• Safle strategol – mae yna botensial unigryw i Dorfaen sefydlu safle mwy amlwg 
o fewn yr economi ranbarthol sy’n croesi ffiniau. Gyda seilwaith ffisegol da a 
chysylltiadau a photensial ar gyfer gwasanaeth band eang cyflym cyffredinol, 
mae Torfaen yn awdurdod lleol Cymreig sydd â rhagolygon Prydeinig a byd-eang 
ehangach.

• Aliniad strategol â Phrifysgol De Cymru a’r cyfle sy’n bodoli i integreiddio twf 
economaidd â’r busnesau newydd a’r modelau mentergarwch sy’n cael eu 
harchwilio gan y sefydliad uchel ei barch.

• Cynnig cryf o ran twristiaeth: yn seiliedig ar ein treftadaeth ddiwydiannol, a amlygir 
gan ein statws Safle Treftadaeth y Byd, ynghyd â’n treftadaeth naturiol a’n tirweddau 
trawiadol, mae yma gyfleoedd i arallgyfeirio a gwella trwy gyfrwng cysylltiadau ag 
economïau twf gwyrdd a digidol y dyfodol. Bydd ‘prawfesur dyfodol’ sectorau 
traddodiadol trwy ryngweithio â sectorau twf newydd yn ychwanegu at berthnasedd 
y cynnig presennol. Gellir elwa ar fwy o gyfleoedd trwy’r bartneriaeth sefydledig 
sy’n gweithio o fewn rhaglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd a menter Marchnata’r 
Cymoedd.

• Mae yma botensial ar gyfer dyfodol carbon isel a ffurfiau adnewyddadwy o 
gynhyrchu ynni, ochr yn ochr â thechnolegau digidol cydweithredol sy’n dod i’r 
amlwg.

• Y potensial i adeiladu ar unrhyw arwyddion cynnar o weithgynhyrchu yn Nhorfaen 
er mwyn archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu clwstwr o fusnesau gweithgynhyrchu 
uwch.

8. Economi a Mentergarwch Torfaen – Cyfeiriad 
Strategol
Er mwyn symud i’r bennod newydd hon o dwf uchelgeisiol a chynaliadwy, mae 
angen adeiladu brand cryf a chyseiniol yn seiliedig ar egwyddorion cynaliadwyedd yr 
econom werdd. I gyflawni hyn, rydym yn sefydlu cynnyrch newydd sy’n canolbwyntio 
ar y farchnad ac sy’n hawdd ei gysylltu â masnach leol ac o fewn Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Torfaen. Mae Adran Economi a Mentergarwch Torfaen yn cynnwys tîm datblygu 
economaidd a thîm adfywio’r Cyngor, aelodau’r rhaglenni datblygu busnes a busnesau 
lleol i greu ffocws dynamig, pwrpasol, o’r newydd i ysgogi gweithgarwch economaidd 
yn ardal Torfaen.

Bydd Adran Economi a Mentergarwch Torfaen yn datblygu brand y gellir ei adnabod, 
ac un sy’n gydlynus a ffres. Bydd ffrydiau gweithgarwch canolbwyntiedig sy’n anelu at 
ysgogi twf cynaliadwy lleol, helpu busnesau i ddechrau a datblygu a gweithio mewn 
partneriaeth gydag ystod eang o randdeiliaid yn atgyfnerthu lansiad y brand.

Yr uchelgais tymor canolig i hirdymor yw i Economi a Mentergarwch Torfaen:

• Gynllunio a gweithredu twf economaidd hirdymor call a chynaliadwy

• Gosod Torfaen yn strategol ar gyfer llwyddiant mwy hirdymor

• Darparu cymorth uniongyrchol ac arbenigol ar gyfer busnesau, yn cynnwys helpu 
busnesau lleol mewn bodolaeth i oresgyn siociau byrdymor

• Helpu i gyflymu projectau seilwaith ac adfywio mawr trwy sicrhau cyllid lle bo’n 
bosibl, yn cynnwys grantiau’r Undeb Ewropeaidd, Grantiau Llywodraeth Cymru, 
arian y Gronfa Dreftadaeth ac Adran 106/ Ardoll Seilwaith Cymunedol

• Marchnata a hyrwyddo ansawdd bywyd Torfaen a’i gymunedau ffyniannus, a’u 
rôl yn meithrin cyfalaf cymdeithasol ac ariannol, ynni creadigol a chymysgedd o 
fusnesau, asiantaethau di-elw ac entrepreneuriaid

• Datblygu gwefan ryngweithiol a chyfeiriadur busnes sy’n hawdd eu defnyddio, a 
blaen siop 24-7 ar gyfer ein cynnig

• Casglu tystiolaeth a gwybodaeth am y farchnad

• Darparu cymorth Hyrwyddo Mentergarwch i gymunedau lleol i annog busnesau i 
ddechrau ac i annog diwylliant entrepreneuraidd

• Darparu hyfforddiant a sgiliau ar gyfer y gweithle

• Gwella cysylltiadau datblygu economaidd ag ysgolion, colegau a phrifysgolion

• Darparu gwasanaethau rheoli cyfrifon busnes ac asiantaethau cynnal

• Datblygu a chyflenwi pecynnau cymorth ‘parodrwydd buddsoddwyr’

• Gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu cyfleoedd caffael lleol

O ystyried yr heriau sy’n wynebu cyllid cyhoeddus a’r economi ehangach, a’r angen i 
adfywio ac, yn y bôn, addasu’n huchelgais mentro, mae’n fwy pwysig nag erioed fod 
y sbardunau sy’n debygol o greu cyfoeth a chystadleurwydd yn cael eu nodi a’u deall 
yn eglur. Bydd gwerth brand Economi a Mentergarwch Torfaen yn fodd i ymdreiddio’n 
fwy i’r farchnad ac i gyfalafu, ac yn gweithredu fel symbol pwerus o’n hymroddiad i 
gynyddu potensial cynhyrchu ein heconomi leol.
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Economi a Mentergarwch Torfaen – Gweithio mewn Ffordd Strategol

Nod y strategaeth yw gosod Torfaen fel y porth busnes gwyrdd, wedi’i gysylltu’n 
ddigidol, i Gymru, ac iddo ddod yn fan, wedi’i siapio gan ei dreftadaeth, sy’n ysbrydoli 
cyfle, arloesedd a meddwl rhydd. Bydd Torfaen yn datblygu i fod yn:

• Ddewis naturiol ar gyfer cymysgedd dynamig o fusnesau, mentrau di-elw ac 
entrepreneuriaid cyfle.

• Amgylchedd lle gall economi integredig ond amrywiol a chadarn ddatblygu.

• Awdurdod sy’n gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu cyfleoedd caffael lleol.

9. Amcanion Strategol
AS1  Sefydlu dull o weithredu ar gyfer Torfaen sy'n seiliedig ar economi gynaliadwy a 

chadarn

AS2 Darparu’r amgylchedd ar gyfer twf menter a busnes

AS3 Darparu’r Dyffryn Digidol

AS4 Dysg, sgiliau a hyfforddiant i gymhwyso’n gweithlu

AS5  Gweithgareddau sy’n seiliedig ar y dinesydd ac sy’n ymateb yn effeithiol i 
anghenion y ‘Gymdeithas Wybodaeth’

AS6  Darparu gwell gwasanaethau cyhoeddus er mwyn bod ar flaen y gad o ran 
datblygiad technolegol. Gwneir hyn trwy wella profiad y dinesydd a thrwy i 
wasanaethau ddod yn fwy effeithlon

AS7  Seilwaith sy’n cefnogi a galluogi cynhwysiant, arloesedd a gwell gwasanaethau 
mewn ffordd effeithiol

AS8 Seilwaith ffisegol i wella’r amgylchedd a hybu cyfleoedd i ddatblygu’r economi

10. Rhoi’r Strategaeth ar Waith

Economi Gynaliadwy a Chadarn

O wybod am yr heriau cynyddol sy’n wynebu Torfaen a’r economi ehangach, bydd 
datblygu ffordd sy’n integreiddio datblygiad cynaliadwy fel egwyddor ganolog yn helpu 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i “uno” rhaglenni llesiant cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol, yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn mynd ati i sicrhau bod pob agwedd ar ein 
gweithgarwch yn gyfarwydd â’r angen i newid i economi fwy gwerdd, mwy cynaliadwy. 
Byddwn yn gwneud hyn trwy ddatblygu a gweithredu’r offeryn Uwchgynllunio Economi 
Werdd. Mae’r dull systematig hwn, sy’n cael ei gefnogi gan Gymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru, yn darparu’r canlynol:

• Ffordd o bennu man cychwyn gweithgarwch cyfredol.

• Cyfle i adolygu a gosod blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol.

• Gellir ei ddefnyddio i ddatblygu mesuriadau, targedau a 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

Cynllun	Cyflenwi	dair	blynedd	ar	gyfer	yr	Economi	a	Mentergarwch	(Gweler	yr	
Atodiad)

Bydd gweithredu rhaglenni a phrojectau a nodir o fewn y Cynllun Cyflenwi yn 
llwyddiannus yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o weithredu’r amcanion strategol. 

Economi Gynaliadwy 
a Chadarn

Mewnfuddsoddi

Cymorth i Fusnesau a Thwf

Hwyluso Mentergarwch
Blas ar Fentro

Hyfforddiant	a	
Sgiliau ar gyfer 

Gwaith

Menter yr 
Ifanc

Economi Gynaliadwy 
a Chadarn

Economi Gynaliadwy 
a Chadarn

Diagram 21
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Bydd y gwaith cyflenwi hefyd yn ddibynnol ar bartneriaeth sy’n gweithio ledled y 
sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector. Cydnabyddir bod peth o’r cyflawni 
yn dibynnu ar ddatrys nifer o ystyriaethau manwl o fewn y project, yn arbennig cyllid 
allanol.

Cydnabyddir mai’r ardaloedd gwaith canlynol fydd y blaenoriaethau i’w gweithredu yn 
ystod y tair blynedd cyntaf gan bartneriaeth Economi a Mentergarwch Torfaen. Dyma 
nhw:

1. Mewnfuddsoddi a Marchnata

 Er mwyn sicrhau ei fod yn gyswllt cyntaf ar gyfer busnesau o fewn Torfaen, rhaid 
creu a hyrwyddo brand bywiog newydd ar gyfer ei gynulleidfaoedd targed sy’n 
adlewyrchu amcanion craidd y strategaeth. Mae presenoldeb newydd ar y we yn 
hanfodol i gyflawni’r amcan hon, a bydd y wefan ar flaen y gad o ran technoleg 
gyfredol ac yn cael ei chynnal a’i chadw ar y lefel hon er mwyn creu diddordeb yn 
lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bydd pecynnau hyrwyddo mewnfuddsoddi 
hefyd yn cael eu creu i gyd-fynd â’r wefan ac i’w chefnogi.

 Mae mewnfuddsoddi yn gydran hanfodol ar gyfer creu swyddi newydd o fewn yr 
ardal a, thrwy ddenu busnesau o sectorau allweddol, yn fodd o siapio’n heconomi. 
Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn 
creu cyfleoedd i fusnesau sy’n seiliedig ar wybodaeth/digidol leoli yn Nhorfaen. 
Gobeithir y gellir defnyddio’r sail hon i greu clwstwr o fusnesau digidol o gwmpas 
Parc Llantarnam a’i ddatblygu ledled y fwrdeistref sirol trwy fanteisio ar gyfleoedd y 
disgwylir iddynt gael eu creu gan y Gwasanaethau Rhannu Adnoddau yng ngogledd 
y fwrdeistref sirol.

2. Hyfforddiant a Sgiliau ar gyfer Gwaith

 Gyda’r newid sy’n cael ei dargedu ar gyfer tirwedd economaidd Torfaen, e.e. ynni 
gwyrdd a busnesau digidol, mae’n hanfodol fod sgiliau’r gweithlu lleol yn symud yn 
agosach at anghenion cyflogwyr y dyfodol. Gan weithio gyda Hyfforddiant Torfaen, 
darparwyr hyfforddiant lleol a chyflogwyr, bydd sicrhau bod hyfforddiant yn cyd-
fynd ag anghenion busnes yn hanfodol ar gyfer ffyniant yr economi leol. Bydd y 
posibilrwydd o greu prentisiaethau hefyd yn cael eu hymchwilio er mwyn darparu 
cyfleoedd ar gyfer dinasyddion Torfaen. Mae angen i’r gwaith llwyddiannus o 
gyflenwi amrywiaeth eang o raglenni cyflogadwyedd, sgiliau a hyfforddiant barhau, 
ar yr un pryd â gweithio tuag at raglenni creu swyddi newydd ar gyfer 2014 ymlaen.

3. Menter yr Ifanc

 Mae hyn yn golygu sefydlu Menter yr Ifanc o fewn ysgolion cyfun Torfaen. Mae’n 
hanfodol fod entrepreneuriaid a busnesau newydd yn cael eu creu ar gyfer dyfodol 
yr economi. Gall hyn gael ei gysylltu hefyd â phrojectau adfywio, megis creu siopau 
naid ym Mlaenafon a safleoedd gwerthu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer 
ysgolion lleol. Gall projectau gwybodaeth a digidol myfyrwyr elwa ar gysylltiadau â 
Chanolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru a’i fusnesau.

4. Hwyluso Mentergarwch/Blas ar Fentro

 Rhaid i ni sicrhau bod yr amgylchedd priodol yn cael ei greu er mwyn troi syniadau 
newydd yn fusnesau newydd. Bydd Hwyluso Mentergarwch yn helpu i osod timau 
o unigolion gyda’i gilydd i greu busnesau ac i ddarparu amgylchedd gwarchodol ar 
gyfer prawf-fasnachu er mwyn gwybod beth yw’r angen ar gyfer y busnesau. Bydd 
Hwyluso Mentergarwch yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth â’r Sirolli Institute, 

a’i fwriad yw gweithio o fewn cymunedau i ddod o hyd i syniadau busnes. Bydd y 
cyfleuster prawf-fasnachu, Blas ar Fentro yn cael ei gyflenwi mewn partneriaeth â’r 
Ganolfan Busnes ac wedi’i leoli ym Mhont-y-pŵl.

5. Cymorth i Fusnesau/Datblygu Busnesau

 Mae busnesau cyfredol Torfaen yn rhan bwysig o dwf economaidd y dyfodol, ac 
felly mae’r cymorth a’r datblygiad angenrheidiol yn rhan hanfodol o’r cynnyrch 
Economi a Mentergarwch newydd. Bydd y dull yn un o greu/adeiladu ar berthynas 
â busnesau o fewn Torfaen, ac o bennu ‘datrysiadau pwrpasol’ sy’n cyd-fynd ag 
anghenion busnesau, megis anghenion hyfforddi, cynllunio busnes, marchnata, 
eiddo deallusol a chymorth ariannol. Bydd cyfleoedd am gyllid gan yr UE yn cael eu 
defnyddio i gynnal hyn.

6. Twf Busnesau

 Trwy barhau i helpu busnesau i dyfu ac ehangu, mae hyn nid yn unig yn arwain 
at gyfleoedd gwaith ychwanegol, ond mae hefyd yn galluogi busnesau i wneud 
gwaith ymchwil a datblygu i’w rhoi ar flaen y gad o ran dylunio cynnyrch a pharhau 
i ddatblygu’r busnes. Bydd twf busnesau’n cael ei hybu trwy sefydlu perthynas 
cyfrifon busnes â’r mentrau. Bydd cymorth yn cael ei ddarparu i ddod o hyd i 
ffynonellau cyllid angenrheidiol ar gyfer ehangu, arallgyfeirio ac allforio.

7. Strategaeth Ddigidol

 Mae technoleg yn cael effaith fawr ar bobl a’r ffordd y mae busnesau’n cael eu 
rhedeg yn lleol ac yn fyd-eang. Mae angen i Dorfaen ddarparu’r seilwaith a’r sgiliau 
er mwyn i’w ddinasyddion fod ar y rheng flaen y dechnoleg hon fel y gallant barhau 
i ffynnu gartref ym mywyd Torfaen ac yn ei weithgarwch masnachol, un ai trwy 
gyfrwng cyflogaeth neu fusnes.

8. Partneriaeth Cyfarwyddwyr De-ddwyrain Cymru y Bwrdd Amgylchedd ac 
Adfywio

 Bwrdd rhanbarthol o ledled y Ddinas-ranbarth newydd arfaethedig yw hwn, sydd 
â deg grŵp thematig yn edrych ar heriau economaidd a chyflenwi cymhleth y mae 
angen mynd i’r afael â hwy er mwyn sefydlu economi ffyniannus yn ne-ddwyrain 
Cymru. Gydol y tair blynedd nesaf, bydd Cyfarwyddwyr De-ddwyrain Cymru y 
Bwrdd Amgylchedd ac Adfywio yn mynd ati i ddatblygu rhaglen waith, a gyllidir 
yn bennaf gan yr UE a Llywodraeth Cymru, i helpu’r Ddinas-ranbarth i ffynnu fel 
economi lewyrchus. Bydd swyddogion a phartneriaid Torfaen yn chwarae rhan 
allweddol yn natblygiad y rhaglenni hyn a fydd yn cael eu rhoi ar waith o 2014 
ymlaen. Yn fewnol, mae Torfaen wedi sefydllu Grŵp Rhaglenni’r UE Ôl 2013, sy’n 
cynnwys swyddogion o ddeg grŵp thematig y rhanbarthau i annog integreiddio 
rhwng y themâu – yn Nhorfaen a ledled y rhanbarth lle bo hynny’n berthnasol ac yn 
bosibl.



38

Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen 2013 - 20

Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol Torfaen

Cyrff	sy’n 
Bartneriaid

Tîm	Rheoli	Corfforaethol	
Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen

Gweithdrefnau 
Cofnodi y 
Cyngor
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11. Rheoli a Monitro
Mae’r cynllun cyflenwi yn allweddol i lwyddiant y strategaeth hon. Mae’n bwysig 
fod perfformiad yn cael ei fonitro yn ôl cerrig milltir ac allbynnau allweddol wrth 
i’r strategaeth gael ei rhoi ar waith. Bydd y grŵp llywio arfaethedig yn cynllunio, 
cydgysylltu a chofnodi gweithgarwch a chynnydd. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen yn darparu’r gweinyddu ar gyfer y cyfarfodydd hyn.

• Bydd y grŵp llywio yn cyfarfod bob chwe mis i gytuno ar raglenni gwaith a 
gweithgareddau i fonitro perfformiad yn ôl targedau cytunedig.

• Bydd y grŵp yn rhoi adborth lle bo angen.

• Bydd y grŵp wedi’i ffurfio o unigolion o’r sectorau preifat a chyhoeddus.

• Bydd y grŵp yn gweithredu fel cyfaill beirniadol.

• Bydd cylch gorchwyl y grŵp yn cael ei benderfynu wrth ei ffurfio.

• Bydd aelodaeth o’r grŵp yn cael ei ffurfio o gynrychiolwyr o’r sectorau preifat a 
chyhoeddus a’r trydydd sector, tai, addysg, gwyrdd a chymunedau.

Bydd y gwaith monitro a’r adroddiad ar gynnydd yn cael eu darparu ar gyfer byrddau 
sefydliad pob partner gan gynrychiolydd eu grŵp llywio (wele isod).
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